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Рођена у Београду, где живи и ради.
Дипломирала и магирстрирала на Факултету ликовних 
уметности у Београду, и магистрирала на Институту Пит 
Цварт у Ротердаму, Холандија и Факултету уметости у 
Плимуту, Велика Британија.
Самостално је излагала у галеријама у Београду (СКЦ, 
ДОБ, Ремонт, ФЛУ, РЕКС), Сомбору (Галерије Културног 
центра Лаза Костић) и Зрењанину (Савремена галерија). 
Самостално и у сарадњи са другим уметницима 
иницирала је и реализовала пројекте који се баве 
визуелном уметношћу у јавном и приватном простору, 
као и политиком културе. Актуелни пројекат-форум 
УМЕТНИК КАО ПУБЛИКА је серија јавних дискусија међу 
публиком о уметничким радовима 
[http://razgovori.wordpress.com].
Осмислила је, организовала и учествовала у групним 
изложбама у земљи и иностранству. Добитница је 
награде 25. Меморијала Надежде Петровић 2010.г. у 
Чачку.
Један је од оснивача Удружења уметника ДЕЗ ОРГ у 
Београду [http://dezorgbgd.wordpress.com].
Боравила је у резиденцијалном програму КултурКонтакт у 
Бечу 2011.г.

http://bobaart.wordpress.com

На пресеку различитих медија, мој рад је укорењен 
у искуству непосредног окружења. Средства која 
користим у раду су фотографија, текст, звук, глас и 
светлост и њихови скулптурални квалитети који заједно 
обликују просторну инсталацију.

Занима ме рад са простором и начинима на 
које простор ступа у интеракцију са креативним, 
друштвеним и политичким фреквенцама свакодневице. 
Простор користим као начин изражавања и за 
интервенције, често радећи у не-галеријским 
срединама. Такве ситуације могу да произведу 
различите сензације и рефлексије, а такође да поставе 
питања односа јединке и (измишљене) заједнице, и 
идентитета генереално. Интересују ме позиције овде и 
тамо, инсајдера и аутсајдера.

Често радим са и за ограничени број публике, 
радећи са начинима на које искуство може да се 
подели. Поричући самодовољност уметничког геста 
такође желим да суочим посетиоце са ситуацијама над 
којима не желим да преузмем потпуну контролу, често у 
облику партиципаторних пројеката.
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Кроз трећу самосталну изложбу у Галерији 
Дома омладине Београда бавим се урбаним 
целинама, почевши од прве изложбе у ДОБ са 
људским сенкама од песка (2002.), преко изложбе 
о зидовима и разноврсним призорима ентеријера 
који се налазе са њихове друге стране (2005.), до 
најновије изложбе “Рез”.

Изложба РЕЗ проблематизује утицај наглих 
и готово насилних промена у ткиву града. Повод 
за изложбу је чињеница да је Булевар Краља 
Александра (бивши Булевар Револуције) у Београду 
од 26. фебруара до средине марта месеца 
2010. године на потезу од Вуковог споменика 
до Цветкове пијаце остао без више од четристо 
вишедеценијских стабала платана. Велики број тих 
стабала имао је пречник од једног метра и више, 
што су готово стогодишња стабла, али је ту било и 
младица засађених тек неколико година раније.

Оправдање градске администрације за 
овакав чин је реновирање улице и инфраструктуре, 
уз увођење лаког метроа. Уз бројне контроверзне 
јавне тврдње да је дрворед труо 1, као и да платани 
нису дрвеће за град 2 као становник Београда и 
као неко ко је одрастао у сенци баш овог дрвећа 
ког више нема, кроз ову изложбу преиспитујем 
себе и публику изложбе колико је сечење дрвећа 
опсежнија промена за живот у граду, његову 
микроклиму 3, архитектонско обликовање града и 
меморију града, него што је сâмо обнављање улице 
и инфраструктуре. 

1 Погледати стручне елаборате о дрвореду у 
Булевару краља Александра - http://www.filozofijainfo.com/
index.php?option=com_rokdownloads&view=folder&Itemid=86
2 Референца: Лондонски платани - 95% дрвећа 
у Лондону су управо платани, на шта су енглези веома 
поносни, а ми као посетиоци се дивимо раскошном старом 
дрвећу; погледати један од многих Интернет линкова који 
бави искључиво лондонским платанима (на енглеском 
језику): http://www.aranya.co.uk/planes/index.html .
3 “ПРЕДРАТНО ПОШУМЉАВАЊЕ
Значајни подухвати у подизању зелених површина су и 
пошумљавања на Звездари, Топчидерском брду, Гољином 
брду, поред Дунава, на Бањици, код Шарене ћуприје, код 
школе у Улици Војислава Илића (тада основна, а данас 
средња архитектонска), у Шуматовачкој улици, итд. 
... Велики допринос представљали су бројни нови дрвореди 
засађени по улицама, што је у знатној мери допринело 
побољшању микроклиматских услова у тим деловима 
града (Булевар кнеза Александра Карађорђевића са 
озелењеним површинама и уређеним стазама за јахање 
и кретање пешака, Краља Александра, од Гробљанске до 
Цветкове пијаце, Немањина, Београдска, Душанова, дуж 
Авалског пута до Каљавог потока - до граница атара, део 
данашњег Булеавара Ослобођења - од Аутокоманде, у 
улицама Страхињића Бана, Џорџа Вашингтона, Душановој, 
27. марта, Цвијићевој, Светог Саве, Краља Милутина, итд.)”
Зеленило Београда, Хранислав Милановић, ЈКП  “Зеленило-
Београд”, 2000, стр. 74.

Непосредно пред почетак и у току трајања 
акције сечења платана снимила сам преко три 
хиљаде фотографија, од којих је веома мали део 
изложен у Галерији Дома омладине због величине 
саме галерије. Уз фотографије на изложби се 
налазе и референце о Булевару као хабитусу 
који стотинама година има свој живот, навике и 
традицију. У прикупљању литературе од велике 
помоћи је био Историјски архив Београда, као и 
архитекта Злата Вуксановић Мацура.

Трећа нит у оквиру изложбе је процес 
прикупљања личних прича везаних за сам Булевар. 
Шта вам је асоцијација кад неко спомене Булевар? 
Позвани сте да ми испричате уживо или пошаљете 
приче и/или фотографије које се односе на најдужу 
улицу у Београду.

У свом раду ја се бавим простором - 
простором које тело заузима, простором између 
тебе и мене, друштвеним простором, приватним и 
јавним простором, итд. Моја интересовања полазе 
од чињенице да сам рођена и одрасла у Београду 
са јаким везама за Софију, Бугарску, и извесно 
време Ротердам у Холандији. Простор града је 
место где се одвијају моји радови, то је њихова 
полазна тачка и место њиховог остваривања, 
реализације. Градски простор не би био то што 
јесте без људи, па тако људи улазе у комплексну 
мрежу интеракција које се одвијају управо у 
истом том простору. Различити радови се дотичу 
различитих сегмената манифестације односа 
између различитих простора, између самих људи и 
понајвише између људи и простора.

Изложба РЕЗ настала је из потребе да се 
у јавном дискурсу сагледа успостављање, или 
његова немогућност, баланса између образовања 
и културе са струјама савременог живота 
конкретно у Београду. Комплексна реалност 
која обухвата протеклих турбулентних тридесет 
година са великим демографским променама 
у самом Београду чине да се град мења до 
непрепознавања. 

Због чега делује као да у Београду није могућ 
суживот различитих слојева историје?

Истражујући литературу о Београду наишла 
сам на књигу Михаила С. Петровића који је писао о 
Београду од пре сто година, али је то писао 1930.г.:

“Скоро све велике вароши постале су 
од малих насеља, која су у току векова расла, 
развијала се и богатила материјално и културно. 
Са Београдом није тако било. Судбина Београда 
личи на судбину човека, који је вечито све стављао 
на коцку. У више махова Београд је за неколико 
деценија постајао један од највећих и најславнијих 
градова југоисточне Европе, да се ускоро после 
тога, преконоћ, претвори у пусто згариште.

... Због честих и наглих преокрета судбине, 
које је Београд преживео, онај који буде писао 
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историју Београда од најстаријих времена до 
наших дана, неће имати да пише историју једне 
вароши, већ историју читавога низа градова, који су 
на ономе ћувику изнад утока Саве у Дунав, у току 
векова, подизани и рушени један за другим. И зато, 
кад је Тодор Виловски историју Београда назвао 
метаморфозама Београда, заиста јој није могао 
наћи прикладније име.”4

Метаморфоза Булевара од Цариградског 
друма и главне везе са Истоком (поготово имајући 
у виду да је Сава дуго времена била граница 
између Истока и Запада, између Аустро-Угарске и 
Отоманске империје), преко Смедеревског друма, 
па зачетака Булевара који су се звали Фишеклијска 
чаршија5 , од кога је касније настао Булевар који 
је временом бивао све дужи, па чак и мењао 
име - Булевар Краља Александра (Обреновића, не 
Карађорђевића) - Булевар црвене армије - Булевар 
револуције - па опет Булевар краља Александра.

Платани који су били на Булевару су само 
један сегмент његове историје у протеклих 
стотинак година. Њиховим уклањањем и убрзаном 
урбаном гентрификацијом6 овај део града 
озваничује нови круг метаморфозе - сећање на 
разне занатске и трговачке радње, на кафане и 
фабрике, и по који архитектонски бисер, мора да 
буде обрисано да би ту могла да се паркирају кола 
и да брзо пролазе трамваји. Да ли је ово поређење 
баш толико сумануто?

По мени нешто веће и дубље ишчупано је 
заједно са дрвећем: урбана целина претрпела је 
рез у самој својој сржи, у меморији града, у ономе 
што је чини (Бео)градом.

Ако се не улази у политикантске расправе о 
разлозима сече платана, којим језиком можемо 
да разговарамо о томе, а да он даје ефекта? Како 
говорити о очувању градског амбијента и уједно га 
обнављати, регенерисати, осавременити?

Одакле наћи енергије да се у времену 
животних турбуленција у каквом живимо, 
свет живота како га интерпретира Наташа 
Мишковић у својој књизи Базари и Булевари7, свет 
нерепрезентативног живота и свакодневице, очува, 
да се негује квалитет живота насупрот наметнутој 
потреби куповине и обезбеђивања средстава за 
куповину?

4  Београд пре сто година, Михаило С. Петровић, 
Графички институт “Народна мисао” а.д., Београд, 1930.
5 Данашњи једини остатак имена налази се у 
рекламном паноу Комисиона који се налази у Булевару, 
прекопута Ташмајдана, где пише Комисион - код фишеклије.
6 Гентрификација је процес у коме се старе јефтине 
зграде или читави делови града, најчешће радничка насеља, 
претварају у скупе зграде за добростојеће припаднике 
средње класе, који се досељавају уместо оригиналног 
становништва, које себи не може да приушти повећање 
дажбина и трошкове живота. 
(http://wapedia.mobi/sh/Gentrifikacija)
7 Базари и булевари, свет живота у Београду 
деветнаестог века, Наташа Мишковић, Музеј града Београда

У старих Грка дрво платана било је симбол 
учености и зналаштва (академске расправе у Атини 
вођене су под једним платаном), док у хришћанству 
симболизује милосрђе и моралну надмоћност 8. 
Дрвеће је исконски симбол манифестације раста 
и развоја, оно је симбол синтезе неба, земље и 
воде, као и динамичног живота насупрот статичном 
животу камена. Оно је метафора отпора и снаге, 
потенцијала визије, преношења са генерације 
на генерацију, промене, времена и трајности, 
заштитнички симбол, као и регенерације и 
обогаћивања. Речник симбола наводи: „Укорењено 
у дубини земље, у средишту света и у додиру са 
водама, дрво расте у свет времена.“9.

У нашем случају на Булеверу деценије раста 
по стаблу нестајале су за мање од сат времена. Ако 
претпоставимо да је у просеку посечено стабло на 
Булевару имало четрдесет пет година онда је за 
две недеље обрисано укупно осамнаест хиљада 
година, осамнаест хиљада пролећа, лета, јесени и 
зима. 

Сеча платана непосредни је повод за 
размишљање о третирању урбаног ткива, 
меморије, фактичког и емотивног наслеђа 
Београда у времену дисконтинуитета. Као да у 
граду опасност представљају простори, бића и 
биљке који се сећају онога чега ми не можемо да 
се сећамо, јер су овде били далеко пре нас. На који 
начин, кога и како угрожава прошлост? Колико тога 
има шансу да и даље буде овде кад нас не буде 
било?

8  Речник симбола, приредили Крсто Миловановић, 
Томислав Гаврић, Народно дело, Београд, 1994, стр. 376.
9  Исто., стр. 143.



Питања за дискутовање:

Да ли вас ова изложба тера да заузмете или декларишете неки став? Да ли она сама изражава став? 1. 
Какав?

Да ли је на овој изложби дрвеће главни актер? Ако не, шта је?2. 

На који начин ви посматрате – третирате Београд из прошлости? Шта чините са тим сазнањем? Колико је 3. 
то део ваше реалности / свакодневице, а колико бисте желели да то буде?

Шта за вас значи време у граду - градско време? Шта за вас значи на пример 20-50-80 година у граду?4. 

На који начин је демографски састав Београђана утицао на град у последњих 20 година? Позитивне и 5. 
негативне стране?

Да ли сматрате да је сеча платана била нужна, или можда да је била нужно зло? Шта је добијено њиховим 6. 
сечењем? Шта би се десило да нису били посечени?

Као комплементарно питање називу пројекта „Ко гради град“7. 1 – ко (сме да) руши град?

На какав компромис са потребама смо спремни у име бољег грађанског суживота? 8. 

Ко је у позицији ауторитета у оквиру ове изложбе?9. 

У којој мери у данашње време уметност даје могућност излаза из безнађа свакодневице – не у смислу 10. 
ескапизма и бежања од стварности, већ управо да даје платформу за алтернативно размишљање, 
промишљање и бављење реалношћу, управо да даје ону извесну дистанцу из које ствари могу боље да 
се сагледају?

Како применити „закључке“ до којих се дошло у сфери уметности, теорије и културе у сферу • 
„реалног“ живота, живота других људи?

Да ли изложба РЕЗ нешто постиже? Да ли треба нешто да постигне? 11. 

Шта за вас значи ова изложба?12. 

Простор – да ли мислите да је ова изложба могла/требала да се одржи у другом простору?• 

Које друге уметничке изложбе знате које су се бавиле дрвећем/урбаним амбијентима/историјом града • 
(у Београду и ван Београда)?

Да ли има нешто што је вишак или мањак на изложби?• 

1 http://www.kogradigrad.org/
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Стара црква Св. Марка

Стара фишеклија, 1930их

Стара фишеклија са Народном 
скупштином у позадини



Булевар Краља Александра 167, ослобађање зграде

Ђерам пијаца 1930их
Љубазношћу Злате Вуксановић Мацуре



Булевар краља Александра, Вуков споменик, са леве стране се види Студентски дом, октобар 1945.

Булевар краља Александра, Вуков споменик, са десне стране се види Технички факултет
Октобар 1945.





Студентски протест 1996, шетња Булеваром

Март 2010,  Булевар без платана
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